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За арх. Камен Горанов

„Ние пожертвахме много, 
докато се научим да па-
зим онова, което времето 
е осъдило на живот, а не 
на гибел” – тази мисъл 
принадлежи на изявения 
български архитект Ка-
мен Горанов.
Той е роден през 1925 
година в с. Вълчедръм, 
Михайловградско. Има 
трудно детство, белязано 
с трагични събития в се-
мейството му, но това не 
убива неговото жизнелю-
бие, трудолюбие и твор-
чески амбиции. Завършва 
строителен техникум и 
архитектура във Варнен-
ския университет. Още 
като студент работи като 
помощник технически 
ръководител на новостро-
ящата се сграда на Поли-
техниката и сътрудничи 
на проф. Т. Горанов за 
градоустройствения план 
на Варна. Архитектът 
продължава да работи 
по градоустройствените 
планове на Варна, Дев-
ня, Нови пазар, негови са 
архитектурните проекти 
на ресторант „Почивка”, 
„Аладжа манастир”, в 
които се усеща ново виж-
дане за архитектурата, за 
сгради по-съвременни, 
по-елегантни, с тънка 
национална одухотворе-
ност.
С най-голяма творческа 
активност се отличава ра-
ботата му по преустрой-
ството на историческата 
зала „Съединение”, къде-
то той транскрибира дър-
вената декорирана зала 

в съвременна театрална 
зала с мазилкова декора-
ция и умело вграждане на 
Градския часовник. 
 Съвместната дейност с 
големия български скулп-
тор проф. Любомир Дал-
чев, е дала интересната 
сграда на Планетариума в 
Морската градина – син-
тезът между изкуствата 
винаги дава забележител-
ни резултати. Дървеният 
фриз на входа на малкия 
музей при Аладжа мана-
стир внушава идеята за 
истинското изкуство, за 
което няма времеви гра-
ници. 
Архитект Горанов печели 
конкурс през 1974 г. за 
паметника на българо-
съветската дружба, ярко 
монументален и силно 
въздействащ. Паркът – 
музей „Владислав Вар-
ненчик” е посветен на 
бойната дружба от 1444 
година – тук архитектът 
демонстрира изчистена 
линия и поетично балан-
сирани архитектурни, 
скулптурни и пейзажни 
елементи.
К. Горанов е отличен ху-
дожник, участва в много 
изложби с графики, пас-
тели и творчески порт-
рети. 
Много сполучлива се 
оказва работата му по 
защитната сграда на мо-
зайките в Девня. Важна 
насока в дейността му е 
консервацията, реставра-
цията и адаптацията на 
исторически и архите-
ктурни паметници. Спо-

лучливи примери в това 
отношение са приспосо-
бяването на детска гра-
дина в къщата на Янаки 
Флори във Варна, някол-
ко черкви, Етнографски-
ят музей, Музеят на Въз-
раждането и др. Домът 
на архитекта във Варна, 
Дом на художника, Дом 
на писателя, квартал „Ва-
роша” в Провадия, архи-
тектурни възстановки в 
с. Аспарухово са дело на 
активната му творческа 
дейност.
Много грижи полага арх. 
Горанов, за да вдъхне 
живот на стари сгради в 
Балчик, Каварна, Про-
вадия. Костницата в Ка-
варна, Ламбовата къща в 
Провадия, Етнографския 
музей и реставрацията 
на църквата „Св. Никола” 
и Килийното училище в 
Балчик – талантливият 
архитект се стреми да 
модернизира, осъвреме-
ни, умело да ги впише в 
съвременния град, проя-
вявайки своя усет за ис-
торичност с висок профе-
сионализъм.
Монументалната плас-
тика е дейност, в която 
архитектът работи ак-
тивно. Богатата му гра-
фична култура, големите 
познания в областта на 
шрифта, чувството за 
пластичност са отлич-
но изразени в паметните 
плочи, в паметниците, 
където с архитектурни 
средства са постигнати 
ясни и внушителни обра-
зи. Заслужава внимание 

иновативната техника, с 
която са заснети гробо-
вете от Варненския хал-
колитен некропол – една 
творческа изява, изпълне-
на по блестящ начин. 
 С всичко това балчиш-
ката общественост беше 
запозната от арх.Огнян 
Каменов, син на големия 
архитект Камен Огнянов.
 Срещата се състоя в биб-
лиотечната зала на 12 но-
ември 2019 г. от 17 часа. 
Присъстваха членове на 
литературния клуб „Йор-
дан Кръчмаров”, гражда-
ни, приятели на баща и 
син Горанови. 
 Огнян Каменов предста-
ви своята книга – албум 
за баща си архитект Гора-
нов. Последваха въпроси 
и мнения за съвременна-
та архитектура, за кул-
турните и исторически 
паметници на Балчик, за 
отношението към тях, за 
запазването им, както и за 
представянето им в под-
ходящ вид.
Арх. О. Каменов поче-
те паметта на баща си с 
любимите му пита, мас-
лини и сладки. Той обе-
ща да покани балчиклии 
в малката си галерия зад 
читалище „П. Хилендар-
ски”, където ще изложи 
свои творби, както и на 
приятели художници и 
скулптори. Тези творби 
ще бъдат подходящи за 
коледни и новогодишни 
подаръци.

           Мария АНДРЕЕВА

Г-жа Магдалена Върбанова, библиотекарка в НЧ „Паисий Хилендарски 1870“ представя арх. 
Огнян Горанов и неговата книга, посветена на баща му арх. Камен Горанов.   
                                                                                                                       Фото: Маруся КОСТОВА 

Много заинтересувани читатели от Балчик зазадоха въпроси на автора за известния му 
баща и обектите, които е реставрирал в Балчик.                                                                   
                                                                                                                        Фото: Маруся КОСТОВА 

„Сенокоски славеи” от НЧ „Христо 
Смирненски 1941” с. Соколово 

представиха България и Балчик на 
Винфеста в Болград, Украйна

От стр. 1
Марина Минова, с която спо-
делих, че чистотата в текста е  
стопила всяка възрастова гра-
ница, че всичко е слято заедно 
с радостта и скръбта, надеждата 
и страданието. За нашата много-
страдална Добруджа ѝ разказах, 
за тази смирена и трайна  равни-
на, как е облякла словата в песен-
на изповед, за да не се стопи през 
вековете, та да не се загуби нито 
дума от нейната трайност. Затова 
и г- жа Минова продължи с при-
глушен глас, че народната песен 
и танц са единственото небе, 
който носи всеки от нас там, къ-
дето народът грижливо и нежно 
е овардил песента от изчезване 
през времето. А за „ Сенокоските 
славеи“ констатира, че пеят поу-
чително и без усилие, нареждат 
ясно дума подир дума, изразя-
вайки почитта си и своята бла-
годарност към онази нравствена 
достатъчност и почтеност, скри-
та дълбоко в човешката душа. 
Както и при предното си посе-
щение на Болград, поднесохме 

венци на Паметника на бесараб-
ските българи-опълченци- 228 
на брой, които с решение от 18 
април 1877 г. на цар Александър 
II Освободител, са взели участие 
в Руско-турската освободителна 
за българите война.
 Величествената църква „Свето 
Преображение Господне“ - ос-
ветена на 29 август 1837 г., е 
издигната и с помощта на 10 000 
доброволци- българи. Като през 
1937 г. е осветена за втори път и 
от тогава 29 август е официален 
празник на бесарабските бълга-
ри. Църквата е подобие на Исаки-
евския събор в Санкт Петербург.  
Болградската гимназия „Георги 
Сава Раковски“, създадена на 28 
юни 1858. Сегашната директорка 
на училището Снежана Скорич 
при посещението си в гр. Сливен 
е споделила: „За нашите пред-
ци България си остана копнеж, 
трепет, мечта, която те не успяха 
да осъществят. Чрез Вас, ние, 
техните правнуци, успяхме да 
напълним очите си и сърцата си 
с част от България...“
 По случай 160 години от основа-
ването на това училище българ-
ското правителство безкористно 
ги награждава със 150 000 лева. 
Тази гимназия са завършили: Ан-
гел Кънчев, Олимпи Панов, гене-
ралите Иван Колев- бащата на 
българската кавалерия, Данаил 
Николаев, Александър Малинов, 
академик Александър Теодоров- 
Балан, Димитър Греков, Иван 
Салабашев,  Димитър Агура, 
неговият брат генерал Георги 
Агура написва Военния устав 
на младата ни тогава българска 
армия, бившият президент на Ук-
райна-Петро Порошенко.
Догодина Международният фо-
рум „Българско наследство“ ще 
ни запознае с живота на револю-
ционера-будител, автора на „Гор-
ска поема“, родения в гр. Котел- 
Георги С. Раковски. 
Богатата ни културна програ-
ма в Украйна беше допълнена с 
посещението на „Диарамата“ в 
гр. Измаил /72 000 житела сега/, 

увековечила победата на ген. 
Александър В. Суворов на 20 де-
кември 1790 г. над турския Айдех 
Мехмед паша. Тук съотношение-

то на военна сила е било в съот-
ношение 3: 1 в полза на турската 
армия.
 В програмата ни беше включена 
и разходка с корабче по Дунава. 
Тук изумлението на всички ни 

стигна своя връх- на брега ни 
посрещнаха веселящи се хора,/
празнуваха рожден ден/, които 
се оказаха бесарабски българи, 
естествено радостни възгласи 
огласиха местността, в ръцете 
на Христо Христов се озова гай-
дата, изви се мощно българско 
хоро. Без малко да не се качим 
и видим как: „Тих бял Дунав се 
вълнува, весело шуми...“ Възтор-
жеността ни стигна своя пик при 
нашето завръщане от р. Дунав, в 
близкото с. Старая Некрасовка, 

където се намира крайната точка 
на дъгата на Струве./образувайки 
дъга на меридиана с амплитуда 
25 градуса, 20 минути и 8 се-
кунди./ Има паметна плоча.Така 
се нарича тази геодезична дъга, 
която е верига от 265 пункта, къ-
дето са поставени 265 каменни 
знаци с височина 2 метра. Всич-
ко започва от гр. Хамер фест- 
Норвегия и стига до с. Старая 
Некрасовка с обща дължина 2 
820 км. Дъгата се промъква през 
многобройни територии на 10 
държави. 39 години от 1816г. до 
1855г./ тя се измерва от родения 
в Германия руски учен Василий 
Яковлевич Струве /15. 4 1793- 23. 
11. 1864 г./  Всичко това е, за да 
се определи формата и размерите 
на планетата Земя. Изследването 
дава първото точно измерване 
на меридианната дъга, което от 
своя страна позволява да се на-
прави първото точно измерване 
на радиуса на Земята с точност 
от 223 м. от действителната му 
стойност. Сега 34 такива колони 
са колективно вписани от ЮНЕ-
СКО, като световно културно на-
следство. 
Така „ Сенокоски славеи“ с един 
куршум удариха не един , а три 
заека: многобройни и продължи-
телни аплодисменти в Болград, 

хоро заедно с  бесарабски бълга-
ри на брега на р. Дунав и свиде-
тели на последния триангуличен 
знак на дъгата на Струве.
Затова и покрай песента трябва 
да обърнем ухото си, сърцето си 
и лицето си към онова, което се 
случва и е станало край нас, за 
да го съчетаем с вътрешното си 
удовлетворение и удоволствие, в 
моменти не само на песенно от-
кровение!

Хаджи Георги ЙОВЧЕВ

Пътуване по делтата на Дунава, Килийския 
канал. Фото: БТ 

Пред „Дъгата на Струве“ в с.Старая Некра-
совка, Украйна.                                 Фото: БТ 

Паметникът в с.Старая Некрасовка. 
                                                                   Фото: БТ 


